Jaarvergadering 25 april 2017
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Welkomstwoord van onze voorzitter aan iedereen, hij geeft aan dat dit de eerste keer dat hij
de vergadering voorzit. We hebben een goed jaar achter de rug. Verder houden we een
minuut stilte voor onze leden, die ons dit jaar ontvallen zijn, Lenie Goeman en Hans
Berkhemer
Geen ingekomen stukken en mededelingen
Notulen jaarvergadering 2016, geen opmerkingen
Notulen jaarverslag , geen opmerkingen
Financieel verslag. De heer Hoogterp merkt op dat er twee minnetjes ontbreken, dit zal
worden hersteld
Goedkeuring financieel verslag door de kas commissie. De heer Hoogterp merkt op dat er
nog twee minnetjes ontbreken.
Ria de Jong en Riet van Dongen vormen de nieuwe kas commissie. Als reserve lid wordt Dirk
Hoogterp benoemd.
Voor onze penningmeester hebben we een opvolger n.l. Piet van Aerle. Voor een opvolger
van Alie blijven naarstig op zoek. Douwe van den Berg stelt voor om weer een TC op te
zetten, dat is vroeger ook zo geweest. We gaan het bekijken.
Huldiging jaar kampioenen in de A competitie zijn dit de heren H.Waterlander en B.Veldman
en in de B competitie de heren D.Hoogterp en J.de Boer, zij krijgen een cadeaubon.
De prijs die beschikbaar is gesteld door Douwe van den Berg wordt uitgereikt aan de heren
P.Sijbrandy en C.Tymstra, zij waren het dichts bij de 50%. Douwe gaf aan volgend jaar weer
een prijs beschikbaar te stellen. In welke vorm horen we nog.
De contributie blijft gelijk.
Verzoek om tijdig af te melden ook op de speelavonden.
Foutje in de data van de speelavonden 11 november moet 21 november zijn.
Aankondiging van de Heamiel en de 11 van Bolsward,21 juni en 30 september.
Oproep extra spelers voor maandagmiddag, liefst niet van onze eigen leden!
Rondvraag
Bertus vraagt naar afscheid bestuursleden, dit komt nog.
Jacob de Boer informeert naar een schudmachine, we blijven er over denken .Verder wil hij
dat er sneller gewisseld wordt. We blijven ons vast houden aan de tijd van de wedstrijd klok.
Rens Kramer vraagt of het ook mogelijk is om geen A-spelers te laten invallen in de lagere
lijnen. We nemen dit mee, eventueel een taak voor de toekomstige T.C.
Marian Kist informeert naar een website met een lijst van eventuele bridge-invallers .
Douwe van den Berg geeft aan dat deze bestaat.
Jan Sikkens doet een goed woordje voor het viertallen bridge.
Cilie Agricola bedankt het bestuur voor haar inzet.
Joop vermeld dat we een nieuwe website krijgen, gemaakt door Douwe van den Berg.
Jan Kamps wordt bedankt met een fles wijn voor zijn inzet bij onze oude website.
Verder doet Joop een voorstel om mee te doen met de grote club aktie, de animo om mee te
doe is vijftig, vijftig. We gaan het bekijken.
Dan nemen we afscheid van onze bestuursleden Wopke en Alie, ze zijn wel 28 jaar actief
geweest voor onze club, onze voorzitter spreekt daar zijn dank over uit. Ze krijgen een
cadeaubon en een bos bloemen.

Onze voorzitter sluit de vergadering en we zetten de avond voort met een gezellige drive. Er
hebben zich 52 paren opgegeven. Tot slot zijn er leuke prijzen.
26 april 2017 Sneek
Afke Westerveld Jorritsma

